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^b.cevc-se na Typogralia a 2:500 rs por tnmestre.
,.. y,,^ avulsas Vendem-se „a mesma a 80 rs; As cor-

Lnoiidenoms serão dirigidas ao Kedaotor, porte pago,
i I ,v,adas a mesma Tipografia , bem 001,10 «uacsquer

Lhmaçoes sobre faltas de entrega, ou remessa aos srs.

A-';viiito-* p«rn «-rem pronta,, ente satisfeitos.

Le peuple seul a le droit uicontestable , nmiienable
imurescriplible d'instiluer le goveinemeivt, et auss, de
reformer, le corriger , ou le changer totalemen

quand sa protection , sa sureté, sa propriété et sono

nlieur 1'exigent. '
Bonnin. Doetnne hociale.

,¦¦ *.,-*?* mm a vm^-^^^T »**-^'^

Ouro-Preto. Na Tufigrifia de Universal.

INTERIOR.

HfV dormes Brnto , e Roma esta em

hrrosl Assnn . poderíamos também dizer :

Vós dormis, ó firosilerw; e ô mais horren-

do golpe se^ prepara â vossa Liberdade .'Ja

obuinigo.tem traçado o = plano da guerra,
armada? estão: suas ciladas, babeis espias de-

mandão vossos campos', eollocadás estão su-

as brterias, disposta sua artilberia. Lm >o

Krito de alarma falta , que fu«rido o nsso;,,„r

«os rseus p-atos 
-,:ê o sig.ml <lo combate-,

ondherá de «d.-putar esSa Liberdade, que
8lca,i\ado have.s com o «aciifac.u do vosso

pvonrW sangue. E Vós, incautos, e des,.

Unidos, como que indiferentes vos conser-

V„is ^im v,.s abdào os estrondos dos b -

,iicos Ôreparatmis de vossos inimigos nem o
'•" St ,, for ao d antemão

bom (fas íiiartclUuld» , que 'j ,„:„...

„ pesadas cudeas, com que vos mar, ar

jinXmdem ? Appiieái vossa atten^ao ; t.oa

«u-.irèu o gnto da Restauração, e nada vos

5o li Nadasentircsao.ecboda.escrav,.
0 qué'qã 

-retumb, nas paredes de nossas

proseis! Prouvera a Deos, que um

Limão de lactos se i>Ao reunissem para
eommovar a existência do perigo, que nos

31a, e que o terrível testemunho dos

necessos de eUa dia naô nos viessem , n-

vencer, de que a volta do Duque de B -

r'•bil:r;:--'íí;eiros degenerados , a quem "«»«* v
os intereVses do P^ , que os vio nascer.

Jan^é matéria de duvula, queria-
ras, se. tenta *¦, Restauração de «;*j£t?

Throno- tio llrasil; q«e um ^«^«bte.
•ue se tendo leito: numerou a. expensas de

J^or^irios, ousado o collo ergue para

proclamada . qofl apenas certos , loUvos r. -

Ldào amda o sigtv-d do «m^T*to^
mundo -o sabe já, que esse • •*«»*£"gu

to nutrindo ainda esperanças de oçcupar»

Sor.o,.á,,«e todo direito tem perduia, edo

qu.d indiU' ^ teu. tornado, cheio de; visbirn

bres, que lhe gerâo os hsoi.ge.ros. que1 o

lauêao,; renovar pretende as «cenas dehoi-

ror, que o tempo náo pode fizer olvidar.
Tudo 110-I0 confiVma : e como nao 'aeVedi-

tar l As sediçôes rebentai) á cada canto ,
assim por' modo de um plano concertado,
uue com o intuito de uos enfraqueceram,
alhanem a caminho . por onde de opera,-s<3
tem a revolta geral. Ainda bem o desgru-

çudo-Ceara nao tinha superado os empen-
lios do seu fascinora , ja o nosso malfadado- _
Pernambuco luetava com os restauradures do
Centro, e Minas, que até entíio gozava do

reinunsu da paz, vio de repente surgir e.n

seu seio a peste da sediçao. A Corte, on •

de suas armas tem tblo um resultado me-

nos favorável, nao tem sido menos isenta

de seus assomos ; ali a audácia dota lacro

libertieida sobe no pino : seus jormies a ca-

da ino-gento insultrío o fogo da discórdia,

prodignlisáo mil louvores aos sed.ciosos, eu-

venenáo todas as couzas, inventao quanto
podem para desanimar a pacifica população;
umas vezes assegurando o triumpho de Pinto-

Madeira contra nossas tropas, outras hgu-

rando invencível o partido dos Cubanos, «

finalmente. afirmando desbaratadas as torças

da legalidade , que tinha» em assedio o Ume-

Preto Desta sorte nflo perdem vaza de tu-

do confundirem para tirarem partido, que
favorável lhes seja a catua da Restauração
uue advogíio.H 

O uue é mais espnntoso ainda , esse par-
tido está escorado em pessoas de alta Re-

> presentação, enob.naio se poderá talvez

Ln temor de erro. .afirmar ,.que tem elle o

apoio mais formidável. Lsse Corpo ,dest,.

Z-íà pela súá condiçiío política a curar os

w,ales do.'Estado, parece ufanar-se de ca-

var o abismo ,, em que teremos de cahir: e

com -rorUBÍioa. excepçôes daquelles, quetan-
to mais pènhorado tem a consmeraçao de

seus Representados . quanto maior o empe-

nho,eom que cumprem "a regra de «us

itòaó; a tbaiór parte é bem notável , pelo
SÍJde numero que em si conta de immi-

ls do Duque de Bragançn. Ainda nossos

Valentes compatriotas no campo arrostraoas
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bailas rios restauradores , ainda as lagrimas
correm pela perda dos nossos bravos defen-
sores da legalidade, que denodados trocarão
as vidas pela stabelidttde do Tbrono (Jon.sti-
tucional do Sr, Dl Pedro .2.° já o Senado
propõe amnistíS pára os révòltOsos, paia estes
monstros , que' á porfín nos querem devo-
rdi-. Verdade dura de se crer. E que tan-
ts Será' rf cleir/éífcia' do Senado para com os
perturbadores <hv ordem,?' que tanta será, se
nío1 ííê'.->Yj'03 dé .reforfa.f o partido retrogn.-
do., senão desejos de reduzir o povo a deses-
peineáo , pira no conflicto das desordens re*
eeber-, como uni anjo de paz , o Principe ,
que jà nem uin direito tem ao Brasil ?

Pais occultarem seus infernaes desígnios os
nossos inimigos o pretexto buscão de que
mudar se quer a forma Monarchica Con.---
titucional rio Império , e sob a capa de
conservadores dò Throno as armas manejão.
Porem é este um meio sediço , que já nao
tem voga. Podo o mundo descobre, queòs Brasileiros , ainda que por iustincto ame-
iicaiD anhelem as ¦ formulas Republicanas,
assa/, conhece,11 que seniilhantes instituições
medrar, nao podem , se lhes falta por hiae
tini requinte de civilisaçâo , e costume» , queo Brasil n.io terá tão presto, e que sobit-
maneira , prudentes prezáo seus interesses ,
para se aventurarem a uma .Republica , sem
que os detenha o temor da anaieliia. E se
quando sedamos o acto de nossa Ilegene-
ração Política o nâo fizerâo , se na opressão
do Governo de í). Pedro nào o quizeráo,sé mi èferveceiicia dos ânimos em sua abdi-
êtiçao de nada se lembrarão, apenas con-
têntaridò-se com sua retirada; como o farão
agora, que nada deseotifiâo ,. e que vêem na
dssoma ia do Throno o nosso Joven Monaacha
Brasileiro o Sr. D. Pedro 2. , que educado
entre nos, e segundo os princípios li-
vreà.qiie ádoptamos, terá um dia de reinar
rio coração , e amor de seus subditos , fir-
mar a gloria, e a tranqüilidade ¦ do Brasil,
de sua mesma Pátria? Preciso é confessar',
que jà nos nao embaiern de suas mtntiras,
e que quanto mais arteíros ííludir nos buscâo
lossos inimigos,- mais claro penetrar nos dei.vâo
o âmago de suas maldades.

O Velho Pernambucano.

O Estado apático das Nacoes no momentov
érn que uma grande borrasca os ainea-ya den orte, é sempre aquelle , que presagja a. suacompleta iniiiqui.iaçao, bem. como nos corpos
hdeos á. paralisia e ja o período uma pn>x';mo de sua dissolução; pelo contrário as a-
gitáçôes dos espirites, quando bemdirio-idafc
para o aperfeiçoamento; do Estado, e slgü-lançada Liberdade, só podem ^orantir -a
felicidade çommuni, e marcar os limites cou!*«•». tourpaçâó.áa tyraniiiav mas cumpro

nâo transcender os raios ...dasts -MüéMà
justada com a rasâo'humana para 3mesma passando de um enthusiasmo, q,,e ,'
racterisé á nobresa de um povo civilisado
zeloso dé seu bem ser, iiâo degenere em 

'J
freoesiíri, que como a febre ao enfermo occasione a sua destruição. Estabelecer porei*os limites entre estes dous extremos
a marcha do espirito humano, cònfè-tp &
orbita, em que deve volver se, eis a niaiot
das difficuldailes para o Político do Estudo
que se encarrega de tào espinhosa tarife
Entretanto à prudência dó hábil Político'
que sabe prevenir em tempo os effeitos è
uma borrasca, que elle ao longe píevio*^branceiia à Náo, que dirige, que desper-
tado pelo eco do trovão, e o fusilar dore.
lampago, procura pôr em pratica todas as
cautellas , que a arte, e a experiência, lhj
tem ensinado ém semelhantes coiijuncturak-,
que chama, e convoca o auxilio nâo só dos
marinheiros, mas ainda daquelles -,. que sup«
posto sejâo simples passageiros, tem interesse
na conservação de sua existência, e que.pcw
dem prestar serviços úteis na oceasiâo do
perigo, e-sta prudência, sim é a unica, que
pode salvar um E>tado „ quando se acha pro-fximo a ser invadido por umo força de inp
migos quaesquer, que pretendeu» a sua ruiu*
para dar pasto ao orgulho, e ambição Ide
almas corrompidas. , Se os Cônsules de¦ Rorç*.
tivessem bem tomado as medidas contra if
invasão dos bárbaros Gaulezes, ella nâo terif
sido o theatro de tamanho estrago, e neiií
os se.us Senadores se tornariáo estatuas mi
cadeiras curues para esperarem a morte lt:*
dihnosa, que só servio de uma futil esteia
taçao de espirito de resignação. Se pois-;o exemplo dos males alheios deve servir dé
lição proveitosa para quem se vê qüasi col*i
locado em idênticas circunstancias, o Brasil-
na crise, em que ora se acha desgraçadamente^
nâo deve zeloso , como é ^de sua liberdade^
conservar-se apathico, ou estacionarão á face
do perigo, que de dia em dia se lhe apro-
xima. A restauração: do .governo do Duque
de Bragança ,' cuja tentativa ja se nâo pode
duvidar em vista das circunstanciais que tent:
oceorrido, e que a todos sâo bem patentes*é sem duvida o mal imminènte , que nos pio»:
pomos a evitar; ingratos filhos: de Bruto,
atiaiçoaudo-a sua mesma Pátria, se tem*cob-
ligado com pérfidos emissários para ehtregareirt
a Boma rigeiieríida nas mãos dõ novo Tar».
quino Soberbo» que violara seus direitos^
calcando, aos pés suas Leis,, corrompera s;
sua moral s estragara seus. Uieeonros, e ten-í
tara d-ar ówultfms g-arrote na; s-níi Liberdades
Porem ng©; ainda temos entre nós sentimentor
de lwnr«, «mor da Pátria,, e víerdadeiro¦>»•'
teresso, pehi< felicidade:.«te iirosso Paiüí pWf
nâocoiiseiiíirrflos em tanto aviltamento. Ap*
paredão embom para veisgüuha d* humanidad*
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-Monstrns' que rtmpação nossa existência

txoüti' *, n.io t> ,iieiiios-:M.i.is ááieaijaSjiqüíindb

1
¦II

estiiiiios prevenidos contra Mias loaeas tetitif-
¦tí«as. ¦'•> " !(l uo?.. itriUvoao ,• a guerra- será
»iVi campo aberto, <s ahi ifeeidiráô as íbiçíts.
{. btio N^t ninai o tf. n 'mio nào é pequeno
¦estimulo p.r» rkasilrirc-s hohrüâbV. S as
-jfitras são o único r. euf <o, que n s r.sta,
,jjS. ar.uas salvei» o P..iria do per.go

/>o Astro de MuiuS.)

V i..L.i Jj..,S1a.Vi-..« j,.

. f) Mineiro á poucos dias nlnrrleava de
ti-r-.ros vencido na- q-uestau acerva dos Di1;.-
inuutes, citando que na Villa Diamantina
se havia agradecido ao Conselho Geral o
encet r a reforma"-da Ài'm-nistraçào ; mas

pao sabemos por que lógica -intendeu o Mi
lieiro que louvar a uma Corporação por
«ue trata de reformar um abuso e o mes-
rho que" louvar e appróvar os meios por que
ella os reforma. Leia agora o Mineiro ò
seguinte Art. quê éxtraetamos do Tribuno do
beiro, e veja se nós com rasâo dissemos

que o* Governo havia procedido bem em eu-
Vu o*voto dos h.ibitiintes daquelle lugar ,
rmde a 1'roposta do Conselho Geral vai ser

executada.
„ O Governo da Provinha evgio da Cairia

f,i 'lesta Villa informações sobre o estado

tictu I da Extraeçao, recouiinendàtido que se

apontassem todas as diffilculdádes , que po
den s> brèvir á execução da Lei de Só de

Imtnbro cle'18'Ji, que ref m > a antiga

KxjTacçáb <fos Diamantes. Nao podemos a;-

§âz ' 1'ofi'v.ir este passo' (Io Governo, que pa;a
executar uma Lei, que pode traser a íeieci

d,, ie ou iiifelnr.iaiíe a um Município, quer

piimeira.iieiite ouvir os interessados. A Ca-

nuii-a miiiiei!!) uma Comissão mixta compôs-

te -de. ,a de ,,-seiis. Membros os Srs. P. iítmto
de .Araújo. Abreu-, Conego Joaquim Gomes
de Carv',lho , e 

' 
Luiz .'use de Figuereido , e

dé l* Empregados ha Administração os Srs.

Administrador Geral Silveiro Caetano da'

Coita., Antônio Joaquim de Azevedo Pere-rí
ra Official da Contadoria , Administrador
fino 

'Pereira'de 
Araújo,, e Ricardo Soares

Pereira Via 'Silva. Desta Comissão pciis depen
rle o melhoramento da' Demarcação Diaman-
tina, pois ella (leve offereccer algua reforma
à nova Lei. que do modo em que esta, nao

pode se*' executada; nós tomaremos ao nos

so,cuidado publicar os seus trabalhos, e dos

tíouh -cuneutos... e inteiresa dos seus:Membros
esperamos todos o» progressos no couimv-z
áú. dos Diamantes, uiiíco que se òtierece
tteste- Paiz. - ¦ ¦>

qifíffitfãrle.' a suà.Capittl tem servilo (".'-asilo
ás pessoas ipie a procurai», fugindo das ae-
contecimentos qui tiveraô iui>'ir lio Paia.

-.- í. ;¦ '.,:«. .MaRíANHaA. ¦...;:.-' "/'..'''''''''''
•Tola esta Provincia gosa de perfeita tran-

PtíKNAiM-BÜèO-
Tivemos noticias do acampamento de Pa-

rt.lias , e dos circ.iiisvisin.iins até o dl.. 27
de Junho. (Js rabanos , que desde aluna»
tempo se não deixavãn ver por aq.i-il.s ui-
red.iü.s, tbi.a.} encontrados em um lancho
no dia 16 de-Junho, provimos ao ponto de

Qi.iijia.pa í.i.mr (latamente , que lhe f/. iotíp
anw tropa fugirSo <¦ in debandada deixando
5 . mortos i porem mais iiicsti.es tios caim-
nhos , vierío se, põi de (•inicisçuda aos nos?
sos , e nos ma aiiiu i Soldado , e t.ntap
outro. Eu. o.Hr.i oeiu.s. "o «laçarão lambe.n;
aos nossos Soldado , q ie tinhão ido pior
ver-se ile milho, é utiraiuu ilu lugar de Hoa*
vista pmto He''Pa.iell.js sobre, 5 Soldados,

que vitiiião ad.atilados, dos quaes inalarão i
[Vjiuiiripal i e fe. ..,,<> oiitio; e poseiào-se
niinicdialamei.le em \u£i\ de sorte , que quan#
do dal.i a pouco tempo forão perseguidos ,
ja nao forâo encoonados. Finalmente foi

por nm Solda o Municipal encontrado eit|
Utna raza o celebre íacinoio/.o Manoel Coler
te successòr de Antônio Tlii.uoteo , homem
ísitipido, porem aud.z e imp.ebeiidedot;,
sobre o qual fez aqu He fogo , e foi depou?
aèhatlo morto, tendo-llie acenas o tiro ohar
durado o braço ; pomii acubamio-o d.j q
niiitiH* alguns cabanos apresentados, receo òs
d<" se eoiopioiiietereiiip.il'sua cauza. Assim
acabou este malvado te. r»r daquelles lugares,
o que foi motivo de prazer para todos os
nossos, iqoé - esperáo, que mortos os chefe,
se linde, e aniquil'e,.<?st« quadrilha de fa-
cinorosos.

( Do Diário de Pernambuco. )

CORRBSPONpWNÇlA. ; 
' 

..
ti,;. i. Si:'Redactor. ¦.,

Os Pirangiienses, esses Cidadãos vojtarjojj
á- Pátria, acaba*, le dar um 

'testemunho 
ma*

nifesto de seii: -HrS.sileirismo .'ft-stejaudo solem-
nemente o triunfo da Legalid.de. pomingqt
<S de Setembro foi o dia in arcado para o
festejo; mas na véspera que era o anniver-
sarió da Independência tio 'Brasil, houve il?
luminaçào, e bandas de Musica percorer«àp
as ruas publica. A aurora do dia .8 foi
saudada com fogos de,! ortíncio, e repiques,
de ?inos, é em te v.po competente celebrou-
se Missa Solemhe, e houve Seruiao recitado

pelo Padre .ustiniano da Cunha Pereira, que
tomou o assufiiptb o triunfo da Legalidade.'
este discurso foi geralmente' applàiidido. AJlj
Batiillláw das Guardiás Nacionaes apresentou*
o mais brilhante aspecto, fez evoluções mi-

...ÍUffes^ífc-^b-trez ^feéargos flefogo de a-
leTÍa: então o Major Francisco Coelho Du-
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ar^e Birílaró repetio os Vivas do costume, que tem de sér feita a compra, (j§|
que forâo correspondidos com o maior én- partecipa ao Presidente da Província de k
thusiasmo. Assim solemnisou a Pirahga nas Geraes para sua inteligência e ewcue^
triunfo das nosSass Arm&s, a derrota dos Ca- Thezot.ro Publico Nacional em vinte e^
Tinmirús, cuja medição tanto incomodou de Agosto de mil oito centos e trinte. e tréj,
Provincia. Queira sf. Redactor, dar um can- Cândido José de Araújo yiann*'*^g$j|£
to. da sua folha a estas mal traçaclas linhas

at^irn o que obrigara rrmitp ao seu infatigavel
Éeitor. lím Liberal.

et;..;., li,'. <..-.' Sr. Redactor.
Sendo a Religião < Catholicá Romana a

>dó Intperio do Brasil, e U que pfoffiessa*
wos, nâo sei porque triste fado os Uinis-
tros do Altar em vez dè serem aliviados
fto nmi pesado , e sórdido tributo de 2:550
'rs.', 

quê aiinualmentè pagão para poderen*
servir a Igreja no seu Ministério,,. são so-
breearregadòs com uns 540 rs. de novo di-
rei to para poderem alcançar foi fia corrida
quê já lhes custara outro tanto ,pouco mais,
htiménoà!" A pre...!! Sr. Redactor dasse caso
ü>'b ?i her Padre, dizer Missa , e Confessar
sejâò crimes f E nâo mais teremos de, go-
xar do privilégio d%' Jeztts Christo -—Grátis
dá;tç7 íjuod "grátis aecepistis — Virgem N.
tWaSM Tenho tio.'nariz nm, cheiro de çha-
músèo, semelhante ao de Simo/iia. ,, .,s

Qtieira o sr. Redactor fazer nos ver qne
Hovo direito ê este , desenterrado, otr talvez
inventado nas Proinwes dos Padres, por
que 540 sobre mal levados 5íí55,Q Jè irri-,
(ante doze , e fazer, que nos ouvidos dos
Ministros Christãos vá refenir esta minha
humilde' suplica — Miseremini,, misereinini
ftièi, saltem vos. amici mei,'-., 

,',. -.ií.P U}ív}h por a ser Padre.
»,'; ..-,. -- -i ^*>$^í&&^ér*»'*** 

'' '

, :\,..r...t EDITAL. ,„--, ;.
- A" esta Thezouraria da Fazenda Publica
baixou a seguinte Portaria do Tribunal do
Thesoüro Publico Nacional de vinte e um
de Acosto ultimo. Cândido José de Ara-
ójò Vianna Presidente do Tribunal do The-
souro Publico Nacional , Diliberou em sessão
«..o mesmo Tribunal, em vista de. duvidas,
que sé tem suscitado spbre o pagamento de
Sizas, e meias Sizas, e conforme o parecer
dp Conselheiro Procurador Fiscal e voto do
Tribunal , que taes pagamentos se eífectuem
êm moeda da mesma espécie, d'aquelia com.
qne se pag. o preço do Contracto,, sujeito ao
imposto , ou o seu valor em outra qualquer ,
segundo o preço, que tiver no mercado,
attestado por Correçtoreé-, ou Negociantes
dè Credito, e pura es$e fim não se receberá;
f?iza, ou meia Siza s^m que no,,,respetivo!
Bilhete se declare a espécie Jàe moeda àeiffi

se, e registe-se. Ouro Preto cm trej J»
Setembro de mil oito centos e trinta e trez -,»
Araújo, Ribeiro— Está conforme Herculatu«
Ferreira Penna.

E para que chegue á noticia de todos
se mandou publicar para conhecimento,«í(.
telligeiicia de quem convier. Imperial Cidade
do Uuro Preto, em 9 d* Setembro «ie |fÉ,
O üfficial Maior Joaquim Xavier Perrm
de Campos.

VARIEDADES. í
Sem duvida as luzes dos governantes ir*;

portão niais que aVdos simples particujattj,
por que suas decisões influem sobre um.muito
maior numero de destinos; mas podem,ia,
governantes ser verdadeira mente íllustr,»^
quando os simples particulares o nâo sãplj-.
Ê' na classe media , igualmente separada.du'
extremos do luxo, e da luisçria; é im cjas|f.
onde se encontrão as fortunas honestas^o
descanço misturado com o habito do traba-
lho, o gosto*dá leitura, e das viagens,é
nesta classe que nascem as luzes; é delia,qua
se espalhâo pelus grandes, e pelo povo; j»,
que os grandes, e o povo náo tem teinpa>
de meditar: elles nâo adc.ptâo as verdade);,
senão quando ellas lhes chegào sob a forina
de axiomas, ou nâo té in mais necessidade da
provas. Storch. ..,.,

ANNUNCIOS. ... 
''.,'' '^

Fugio a José Peixoto de Souza morador1
nesta Cidade um escravo cabra, estatuía bai-
xa , de rosto largo de idade de vinte a vinte,
cinco annos, pertenceo outr'ora ao sr. Cús*
todio Gonçalves da Silva, quem trouxer o

dito cabra para casa do seu dono, ott

o levar para a cadeia de Sabará, ou Ma*
rianna, receberá aiviçaras. .

José Alves Pedira Carneiro ermo Thesoa»
reiro da Sociedade de Mineração da Passa-

gem de, Marianna hade vender em Leilà»

no dia 21'do corrente mez ás quatro hóraí

da tarde dtiíis barras de ouro pertencentes a

mesma Sociedade, ambas no valor de. J:537;ií#
réis*

Oüw-ewio. 183á. Na TTeuGRAFi* Patbicu do Un-vbjisaÜ Praçai#- &
'..': 

l'i ¦


